
 

 

PRIVACY POLICY– ATLETIEK.NU 

 

 

 

1 WAAROM DEZE PRIVACY POLICY? 

 

Atletiek.nu hecht grote waarde aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. De 

persoonlijke gegevens worden dan ook met grote zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij 

gebruiken en verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de relevante 

wettelijke voorschriften, waaronder de Algemene Verordening Gegevensverwerking. 

 

Met deze Privacy Policy willen wij jou als Gebruiker van www.atletiek.nu (hierna het “Platform”), 

wijzen op eventuele verwerkingshandelingen en op jouw rechten. Door het bezoeken van ons 

Platform verleen je impliciet toestemming inzake mogelijke verwerkingshandelingen. Door het 

aanmaken van een “Gebruikersprofiel” zal daarnaast expliciete toestemming gevraagd worden voor 

intensievere verwerkingshandelingen en verstrek je jouw persoonsgegevens aan ons. 

 

Het is mogelijk dat onze Privacy Policy in de toekomst zal worden aangepast of gewijzigd. Het is dan 

ook aan jou om dit document op regelmatige basis te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal 

duidelijk en opvallend gecommuniceerd worden.  

 

Atletiek.nu stelt jouw opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Je kunt 

contact met ons opnemen per e-mail: support@atletiek.nu. 

 

2 WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS? 

 

Het Platform wordt geëxploiteerd door Atletiek.nu, gevestigd te Jane Seymourlaan 15, 2135VE, 

Hoofddorp, KvK nummer 55949479 (hierna:“Atletiek.nu” of “wij”). Je kunt ons contacteren via: 

support@atletiek.nu. 

 

Atletiek.nu bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden 
verzameld. Atletiek.nu bepaalt ook het doel en de middelen voor de verwerking van deze 
persoonsgegevens.  
 

Wedstrijdorganisaties 

Wanneer je je inschrijft voor een atletiekwedstrijd, dan zullen jouw gegevens bovendien gedeeld 

worden met de betreffende wedstrijdorganisatie. Per wedstrijd is de betreffende 

wedstrijdorganisatie degene die bepaalt welke (aanvullende) persoonsgegevens nodig zijn voor 

registratie en dus worden verzameld, het doel hiervan en de middelen voor de verwerking van deze 

persoonsgegevens. De wedstrijdorganisatie is tevens verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die 

worden verzameld door de inschrijving op een wedstrijd en zal bijvoorbeeld per e-mail contact met 

je op kunnen nemen over de wedstrijd of een nieuwsbrief kunnen sturen. 

 

Ranglijstbeheerders 

Wanneer je je inschrijft voor een atletiekwedstrijd, dan zullen jouw wedstrijdresultaten automatisch 

http://www.atletiek.nu/
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gedeeld worden met ranglijsten en ranglijstbeheerders. Dit zijn bijvoorbeeld de Nederlandse 

Ranglijsten, jouw verenigingsranglijsten en Europese ranglijsten. 

 

Verwerkers 

Atletiek.nu is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke 
persoon of rechtspersoon die persoonlijke gegevens verwerkt op vraag van of in naam van 
Atletiek.nu. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren. 
De verwerker handelt volgens onze instructies. Wij doen beroep op de volgende categorieën van 
verwerkers om jou onze diensten te kunnen aanbieden: web development agency, marketing agency, 
hosting bedrijven, CRM, ERP, externe betalingsdienstaanbieders, leveranciers, overheidsinstanties, 
onderaannemers, werknemers en handelsagenten. 
 

3 OP WELKE GRONDSLAG WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVEN VERWERKT? 

In overeenstemming met de privacywetgeving, verwerken wij jouw persoonlijke gegevens op basis 

van de volgende juridische gronden:  

 Op basis van de uitvoering van de overeenkomst, zoals overeengekomen met de Gebruiker 

voor het registreren op ons Platform, inschrijving voor een wedstrijd en het beheren van je 

Gebruikersprofiel; 

 Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het 

beheer van de contractuele relatie; 

 Op basis van ons legitiem belang voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven, met 

inbegrip van profilering om jou op die manier zo relevant mogelijke berichten te kunnen 

sturen; en 

 Op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van nieuwsbrieven. 

 Op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming die je hebt gegeven aan de 

wedstrijdorganisatie voor het opnemen van jouw gegevens in de wedstrijd uitslagen en 

ranglijsten op Atletiek.nu 

 

4 WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT? 

 
Atletiek.nu verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verzamelen en te verwerken die noodzakelijk 

zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Wanneer intensiever gebruik wordt gemaakt 

van het Platform door het aanmaken van een Gebruikersprofiel en je deelneemt aan een wedstrijd, 

dan zullen bovendien de volgende gegevens wordenverwerkt: 

 je voor-en/of achternaam 

 geslacht 

 nationaliteit 

 e-mailadres 

 geboortedatum 

 telefoonnummer 

 inloggegevens 

 IP-adres 

 betaalgegevens 
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 vereniging of school 

 atletiekunie (licentie) nummer  

 elektronische identificatiegegevens 

 wedstrijddeelname, waaronder de onderdelen waaraan wordt deelgenomen 

 wedstrijdcategorie (bijv. jongens C, jongens 11 jaar, meisjes groep 4, fysieke beperkingen) 

 prestaties uit het verleden kunnen worden doorgegeven (datum, plaats en verificatie) 

 wedstrijdfoto’s 

 daarnaast kunnen door een wedstrijdorganisatie aanvullende persoonsgegevens worden 

gevraagd voor registratie.  

 

Jouw financiële gegevens, licentienummers, e-mailadressen en telefoonnummers zijn op het 

Platform afgeschermd. Deze gegevens zijn enkel toegankelijk voor de wedstrijdorganisator van de 

wedstrijd waarvoor jij je hebt ingeschreven en voor Atletiek.nu. Jouw naam en de gegevens omtrent 

wedstrijddeelname inclusief resultaten zijn wel openbaar. 

 

Bij een bezoek aan het Platform worden ook bepaalde gegevens verzameld over de software 

waarover je beschikt. Deze gegevens zijn: het type browser, het besturingssysteem, de domeinnaam, 

verwijzende websites, welke pagina’s er werden bezocht, zoekgeschiedenis op het Platformen 

vermoedelijke plaats, uur en dag van consultatie. 

 

Daarnaast gebruiken wij cookies om jou als Gebruiker te herkennen en een persoonlijke 

gebruikerservaring te bieden, om technische keuzes te onthouden en om eventuele fouten op 

Platform op te sporen en te corrigeren. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over de 

manier waarop we cookies gebruiken. 

 

5 VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT? 

 

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens om jou als Gebruiker van ons Platform een veilige, optimale 

en persoonlijke bezoekerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt 

uitgebreider naarmate je intensiever gebruik maakt van het Platform en onze onlinedienstverlening. 

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het Platform en de daarbij horende diensten. 

De verwerking gebeurt uitsluitend voor het aanbieden en verbeteren van het Platform, 

wedstrijddeelnameen voor marketing doeleinden. 

 

 

Jouw persoonsgegevens worden in de eerste plaats enkel door ons verwerkt. Wanneer je intensiever 

gebruikt maakt van het Platform door middel van een gebruikersprofiel en je je inschrijft voor een 

wedstrijd, dan verleen je toestemming voor doorgifte van je persoonsgegevens aan de betreffende 

wedstrijdorganisatie(s). Deze organisatie zal vervolgens ook jouw persoonsgegevens verwerken voor 

eigen doeleinden, zoals het toezenden van informatie over de wedstrijd, interne data-analyse, 

openbaarmaking van de naam en wedstrijdresultaten door middel van online en/of offline 

publicaties zoals ranglijsten. Meer informatie hierover vind je bij de betreffende 

wedstrijdorganisatie. 

 

https://www.atletiek.nu/reglementen/Atletiek.nu%20-%20Cookiebeleid%20-%20latest.pdf
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Daarnaast zal jouw gebruikersprofiel automatisch door ons worden aangevuld met jouw 

wedstrijdprestaties en wedstrijdfoto’s die van jou worden geplaatst op het Platform. 

 

Bij een bezoek aan het Platform worden bovendien enkele gegevens ingezameld voor statistische 

doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van ons Platform te optimaliseren 

en een hoog kwalitatieve dienst te leveren.  

 

6 BEVEILIGING 

 

Atletiek.nu doet er alles aan om de digitale veiligheid van jouw persoonlijke gegevens te waarborgen. 

Om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot jouw gegevens hebben en deze niet 

onrechtmatig worden gebruikt of openbaar worden gemaakt, maakt Atletiek.nu gebruik van 

verschillende beveiligingstechnieken en procedures. Zo worden bijvoorbeeld de door jouw verstrekte 

persoonlijke gegevens opgeslagen op servers in de Europese Unie met beperkte toegang. 

 

7 WAT ZIJN MIJN RECHTEN? 

 
7.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens 

Wij verwerken jouw persoonsgegevens eerlijk en rechtmatig. Dit houdt in dat je persoonsgegevens 

enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacy Policy verzameld en 

verwerkt worden, je persoonsgegevens enkel verzameld en verwerkt worden voor zover dit 

toereikend is, ter zake dienend en niet overmatig is. Jouw persoonsgegevens zullen worden verwerkt 

zo lang het Gebruikersprofiel blijft bestaan, met uitzondering van jouw wedstrijdresultaten die in 

principe voor onbepaalde tijd zijn te raadplegen in de ranglijsten. De risico’s van een toevallige of 

ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere 

niet toegelaten verwerking zijn tot een minimum gereduceerd.  

 

7.2 Rechten van gebruikers 

Wanneer wij jouw gegevens verwerken heb je het recht om verschillende verzoeken in te dienen. Je 

hebt het recht om inzage van jouw gegevens te verzoeken, rectificatie, verwijderen van jouw 

persoonsgegevens, beperking en bezwaar van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en het 

intrekken van je toestemming. Indien je wenst jouw recht uit te oefenen, zullen wij hieraan gevolg 

geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via 

support@atletiek.nu.  

 

7.2.1 Rechtop inzage en rectificatie  

Je hebt het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën 

persoonsgegevens die verwerkt worden en de ontvangers van de persoonsgegevens. 

 

7.2.2 Recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens 

Op jouw verzoek en in overleg met Atletiek.nu kan je naam bijvoorbeeld worden verwijderd, waarna 
enkel je wedstrijduitslag nog online staat in de ranglijst. Jouw wedstrijduitslag is namelijk uitgesloten 
van een dergelijke verwijdering aangezien deze gegevens noodzakelijk zijn voor de ranglijst. Je kan 
beroep doen op het recht om je gegevens te wissen wanneer: 

mailto:support@atletiek.nu
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- Jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn 

verzameld of verwerkt; 

- Je jouw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking; 

- Bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende 

gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan; 

- Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; 

- Jouw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting. 

 

7.2.3 Recht op beperking en bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens 

Je hebt het recht om een beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen: 

- Gedurende de periode die wij nodig hebben om de juistheid van de persoonsgegevens te 

controleren;  

- Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en je verzoekt tot een beperking van de 

verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;  

- Wanneer wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de 

verwerkingsdoeleinden; 

- Gedurende de periode die wij nodig hebben om de aanwezigheid van de gronden voor het 

wissen van persoonsgegevens te beoordelen. 

 

7.2.4 Recht op gegevensoverdraagbaarheid 

Je hebt het recht om de aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en 

machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te 

dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van jouw 

persoonsgegevens louter rust op jouw toestemming.  

 

7.2.5 Recht op het intrekken van je toestemming 

Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken. Het intrekken van de 

toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de 

intrekking daarvan, onverlet.  

 

7.2.6 Recht om een klacht in te dienen 

Indien je niet akkoord bent met de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons, heb je het 
recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor Nederland: 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). 
 

 

Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 19 juni 2018 

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

